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 چکیده
بندی لیوون چارچوبشناسی اجتماعی تصویر که توسط کرس و وندر این مقاله با استفاده از رهیافت تحلیلی نشانه

ای بررسی خواهیم کرد. بررسی ما، با تکیه بر انی مهاجر را در یک متن رسانهشده است، نحوۀ برساخت هویت ایر
سازِ میهن محدود خواهد بود که هم از سوی عامّة ای، به سریال تلویزیونی پُرمخاطب و جریانمفهوم منبع نشانه

اند. در تحلیل خود، ضمن ای به آن نشان دادهمردم با اقبال مواجه شده است و هم سیاستمداران امریکایی توجه ویژه
توجه به نظرات برخی از منتقدان پسااستعماری مانند ادوارد سعید و هومی بابا، از آرای ایشان فراتر رفته و با تمرکز 

ای مورد ارزیابی قرار بر یک شخصیت داستانی خاص، وضعیت برساخت خود / دیگری جدید را در این متن رسانه
در مدّت حضور این شخصیت در سریال میهن، سیر تطوِّر هویت او، دهد که شان میدهیم. بررسی ما در نهایت نمی

شناسی ای خاص به تصویر کشیده شده است. از منظر نشانههای بصری و فنّ بالغت، به شیوهبا استفاده از نمادپردازی
نطبق بر رویکرد های مطلوب و مروایت زندگی این قهرمان خیالی، به منبعی برای برساخت هویتاجتماعی، 

ای، هم شدۀ دیگر در سایر متون رسانههای ایرانیِ بازنماییشود. او، در کنار هویتایدئولوژیک سازندگان، تبدیل می
ای برای تعریف هویت مطلوب کند و هم به جزئی از منبعی نشانهدر برساختِ دوگانة خود / دیگری جدید مشارکت می

ها، در متون تواند به منظور تأمین اهداف صاحبان قدرت یا رسانهشود که میدیل میایرانی مهاجر به ایاالت متحده تب
 ای دیگر مورد ارجاع قرار گیرد.رسانه
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 . مقدمه1

 است، معروف 1استعمار از پس به که بود داده رخ یدوران در که ،2001سال  سپتامبر ازدهمی واقعة
بلکه وارد  ،ستیزینم ییایجغراف غرب یمرزها از خارج در گرید که 2یایگرید خطر از بود نمودی

ای داری غرب صدمهمرزهای خودی شده بود و این توان را داشت که به بارزترین نمودهای سرمایه
 بزرگ وارد کند. 

های ایاالت متحده یازدهم سپتامبر، در موضع گفتمانی رسانهبه اعتقاد نگارندگان، پس از رویداد 
نسبت به دیگری چرخش و تغییری رخ داد. پیش از این، مخصوصاً در دوران جنگ سرد، عامالن 
ایجاد مخاطرات واقعی برای ایاالتِ متحده عمدتاً افرادی بودند که به نحوی با بلوک شرق ـ 

یافتنِ جنگ سرد و فروپاشی اتحاد داشتند. پس از پایانخصوص اتحاد جماهیر شوروی ـ ارتباط به
های امریکایی، تقریباً به مدّت یک دهه، تا حدود زیادی از دشمنی واقعی و شوروی، فضای رسانه

ها پیش، در آثار توانمند تهی شده بود اما پس از یازده سپتامبر، عرب / مسلمانان، که از مدت
نمایی شده بودند به صورت دشمنی عینی درآمدند که اکنون ای غربی، به شکل دیگری بازرسانه

 در واقعیت نیز ثابت کرده بود توان صدمه زدن به پیکرۀ ایاالتِ متحده را دارد. 
توانست این تغییر مواضع گفتمانی را به سرعت، و در قالبی جذّاب، هایی که مییکی از رسانه
ای که به سبب طیف گستردۀ بود؛ رسانه« ونتلویزی»ای از مخاطبان عرضه کند به طیف گسترده

کند. مطالعات پیشین های متنوع را به خود جذب میها و گرایشهایش، افراد مختلف، با سلیقهبرنامه
Mcmillin, 2002; Olson, 1999; Singhal and Rogers, 2001)) است که  نشان داده

تواند بر احساسات، نحوۀ خص، میای امریکایی، در یک دورۀ زمانی مشمصرف محصوالت رسانه
رسد استفاده از رسانة تلویزیون رو به نظر میپوشیدن و رفتار مخاطب اثرگذار باشد. از همینلباس

ای معقول و منطقی باشد و احتماالً برای ترویج گفتمانی خاص و تثبیت آن از طریق تکرار، شیوه
یازده سپتامبر، مواضع گفتمانی ایاالت  ای کوتاه پس از واقعةبه همین سبب است که با فاصله

طرزی آشکار متحده نسبت به شرق جغرافیایی و تاریخی، در یک سریال تلویزیونی پُر مخاطب، به
ای اندک از حادثة . همچنین به فاصله3ترین شکل هنری، مورد بازنمایی قرار گرفتو حتّی به ساده

 

1. Post-Colonial 

2. The Other 

( پس از حوادث یازدهم سپتامبر است. برای مطالعه West Wingشده از سریال بال غربی )ن قسمت پخشنخستی. منظور،  3
 (.Wodak, 2010بیشتر رجوع کنید به )
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 24و  4، یگان3اس.آی.سی.ان، 2، جگ1آژانس های تلویزیونی دیگری نظیریازده سپتامبر، سریال
مقدّم  نیز کوشیدند جنگ ایاالت متحده با تروریسم را از دید کسانی به تصویر بکشند که در خطّ

 ها حضور داشتند.نبرد با تروریست
های عرب / مسلمانی در آنها است که به شکلِ عاملِ ها حضور شخصیتوجه غالب این سریال

شوند. البته تولیدکنندگان ایجاد مخاطره برای منافع ایاالت متحده بازنمایی میحمالت تروریستی و 
زدن به نژادپرستی غالب در آن دوران، هم باعث ها خیلی زود دریافتند که دامناین سریال

وجودآمدن انتقادهایی از سوی نهادهای مدنی حامی آزادی بیان و ضدنژادپرستی خواهد شد و به
های چینی، که خود در زمرۀ گروهخشی از مخاطبان بالقوّه آثار نمایشی اینشود بهم موجب می

ها اقلیتِ قومی، نژادی و مذهبی هستند، از دست بروند. لذاست که در این دوران شاهد تولید برنامه
های قومی و نژادی نیز مورد ای هستیم که در آنها اقلیتهای( تلویزیونیخصوص سریال)و به

گونه آثار دارند که در اینگیرند. البته منتقدانی نظیر اِوِلین السلطانی، بیان میت قرار میبازنمایی مثب
که مجالی برای بازنمایی مثبت رغمِ آنشوند و بههای عرب / مسلمان بایکدیگر تلفیق مینیز هویت
ازی ]از این سکلیشه»دلیل شود. به همینهای مهم آنها نادیده انگاشته میکنند، تفاوتپیدا می

رغم وجود چند شخصت عرب و های تلویزیونی، بهیابد چون پیام این سریالها[ تداوم میهویت
ها و مسلمانان تهدیدی برای امنیت ملّی مسلمان مخالف تروریسم در آنها، این است که عرب

ضمن  السلطانی در استداللِ خود،(. Alsultany, 2012: 38)« روندایاالت متحده به شمار می
های تلویزیونی ساخته ارجاع به منتقدان دیگری همچون جک جی. شاهین و با اشاره به سریال

هایی که در این آثار نمایشی به دهد که تروریستشده در دوران پس از یازدهم سپتامبر، نشان می
ام و نشان اند که نای برخاستهکنند اغلب از ناکجاآبادی خاورمیانهمنافعِ ایاالت متحده حمله می

ها و پردازند نیز از ملیتها به ایفای نقش میمشخصی ندارد و افرادی که در نقش این تروریست
 ای آنها است.های گوناگونی هستند که تنها ویژگی مشترکشان ظاهر خاورمیانهقومیت

های مسلمان در سریال /های عرب استدالل منتقدانی نظیر السلطانی در مورد تلفیق هویت
های سینمایی قابل قبول است، اما چیزی که ظاهراً از نظر ایشان پنهان مانده، آن ویزیونی و فیلمتل

گونه شود، در اینآغاز می 2001ای که یازده سپتامبر ها، در برههبر این تلفیق هویتاست که عالوه

 

1. The Agency 

2. JAG 

3. NCIS 

4. The Unit 
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توان به نحو را میمنشأ این تمایزبخشی آثار، شاهد نوعی تفکیک و ایجاد تمایز هویتی نیز هستیم. 
وجو کار حاکم در آن دوران جستشده از سوی جناح محافظهروشنی در دستور کار سیاسی اعالم

جمهور وقت ایاالت متحده، پس از واقعة یازده سپتامبر و پیش از کرد. جورج دبلیو. بوش، رئیس
ژانویة  29ر کنگره )اش دکه ابعاد و عوامل واقعی ماجرا به روشنی مشخص شود، در نطق ساالنهآن

، سه کشور، ایران، عراق و کره شمالی را «1محور شرارت»( با استفاده از اصطالحِ 2002سال 
ایاالت متحده  2010اطالعات حاصل از سرشماری سال عنوان حامیان تروریسم معرفی کرد. به

تبار و دهد که در زمان سرشماری، حدودِ یک میلیون و هفتصد هزار امریکایی عربنشان می
الحاق این سه کشور  کردند.تبار در امریکا زندگی میهمچنین در حدود پانصدهزار امریکایی ایرانی

خصوص دو کشور ایران و عراق را به ،(Moscovici, 2000:46)گذاری به یکدیگر، از طریق نام
ه خارج کرد ای ایاالت متحدمکان دشمنان )دیگری( خاورمیانهشکل و بیاز آن سیمای مبهم و بی

کشورها  و نشان داد که دستور کار سیاسی و نظامی ایاالتِ متحده به سمت مقابله با کدام
این تغییرات دستور کار، با دخالت دولت، در اندک زمانی به صنایع گیری کرده است. جهت

 حکومت بوش ـ»نویسد: می که داگالس کلنرساز ایاالتِ متحده نیز تسرّی یافت. چنانسرگرمی
چنی با ارائة یک دستور کار راست افراطی آغاز شد. پس از حمالت تروریستی یازده سپتامبر به 

پرستیِ های مدنی از طریق آنچه الیحة میهننیویورک و واشنگتن، با محدودسازی ناگوارِ آزادی
و  ایاالت متحده خوانده شد، و جنگِ ویرانگری که به نامِ حفاظت از ایاالت متحده از تروریسم

های کشتار جمعی در عراق آغاز گردید، این دستور کار با شدّت و حدّت به اجرا نابودسازی سالح
جنگ با »ها خواسته شد در کنندگان فیلمدر هالیوود، از تهیه 2ای با حضورِ کارل رُوْدرآمد. در جلسه

 .(Kellner, 2010: 1« )پرستانه بسازندهای میهنبه کشورشان کمک کنند و فیلم« ترور

حملة آن کشور به کویت و دخالت ایاالت متحده در منطقه، در جامعة  در مورد عراق، از زمان
های ایاالتِ متحده نیز از عراق و شخص صدام حسین ای ذهنی وجود داشت. در رسانهامریکا سابقه

ظاهری ها کاراکترهایی با طوری که در برخی از فیلمشد، بهبه عنوان یک دشمن دیرین یاد می
محصول  3شدند )مثالً فیلم سپر انسانیشبیه صدام حسین به عنوان دشمن ایاالت متحده معرفی می

گذشتند که تحت ماجراها در عراقی می( 1999)محصول  4پادشاههایی نظیر سه( و در فیلم1991

 

1. Axis of Evil 

2. Karl Rove 

3. The Human Shield 

4. Three Kings 
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ضوع حاکمیت صدام حسین دیکتاتور قرار داشت و در خالل روایت ماجرای فیلم، بارها به این مو
 شد.اشاره می

ای کوتاه ای به شکل روشن و مستمر وجود نداشت. به فاصلهدر مورد ایران این پرداخت رسانه
که  یی را مشاهده کردیمهاهای مختلف، ایرانیها و سریالپس از حمالت یازده سپتامبر، در فیلم

از آنها به مخلوطی از  کردند و بعضاً هر یکزندگی اعراب زندگی می هایی شبیهِ محلّدر مکان
(. در مقایسه 24سریال  در فصل دوم 1گفتند )مثالً خانوادۀ نیّرهای عربی و فارسی سخن میزبان

طور خاص به جغرافیای ایران اشاره یا های اندکی بودند که بهبا اعراب، در آثار سینمایی نیز فیلم
 پردازی، از زبان فارسی استفاده کنند. در شخصیت

رویداد در رویارویی سیاسی ایران و ایاالت متحده ماجرای تسخیر سفارت آن کشور  ترینمهم
از « گیریگروگان»در دوران پس از انقالب اسالمی بود که مقامات رسمی ایاالت متحده با عنوان 

کنند؛ اما جز در همان زمانِ وقوع، در دوران جنگ سرد و حتی تا دهه اخیر، در متونِ آن یاد می
ای نشده بود. این ارجاعات اندک به کننده، به آن ماجرا نیز توجه درخور مالحظهی سرگرمارسانه

های ایرانی در کنار سایرِ رفته رو به تزاید گذاشتند. ابتدا شاهد حضور شخصیتایران اما رفته
 افتاد( و بعد، 24سریال  های مختلفیه اتفاقاتی که در فصلای بودیم )شبهای خاورمیانهشخصیت

ها / مسلمانان سهیم بودند،  صاحب صدای خاصّ ها، که پیشتر در تلفیق هویتی عرباین شخصیت
های ایرانی بودند که در ارجاع به تروریسم و ترسیمِ چهرۀ دیگری، کم این شخصیتخود شدند و کم

ول سال ، محص2تخیلیِ رفتن به جلوکردند. مثالً در سریال علمیهای خاص و متمایزی پیدا میبروز
کند که ای را به زبان فارسی بیان میتبار است جملهطور مشخص اروپاییتروریستی که به، 2009

سریال شهرۀ  کند ـ در اینگروه را تبیین می های آنظاهراً اساس و ایدئولوژی حاکم بر فعالیت
ماجرا ادامه دارد کند. این آغداشلو نقش یکی از عوامل پشت پردۀ رویدادهای تروریستی را بازی می

(، که داستانش برداشتی امروزی از ماجراهای شرلوک 2017) 3و مثالً در فصل پنجم سریال ابتدایی
رتبة ایران در سازمان ملل متحد، به شکل یکی از همدستان موریارتی هولمز است، یک مقام عالی

 شود. می( به تصویر کشیده )دشمن همیشگیِ هولمز و نماد شر مطلق در این مجموعه

 

1. Naiyeer 

2. Flash Forward 

3. Elementary 
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)باز هم با  2( و سنگسار ثریا م.1)تصویر شماره  1، آرگو300های متعدّدی نظیر در این دوران، فیلم
طور مشخص در مورد ایران ساخته شدند و به بازنمایی هویت ایرانی بازی شهره آغداشلو( نیز به

 پرداختند.

 
 بِن اَفلک در نمایی از فیلم سینماییِ آرگو. 1 تصویر

توان اد نگارندگان، این حجم نسبتاً عظیم از بازنمایی هویت ایرانی در مدتی کوتاه را میبه اعتق
گرایی برساخت»به بهترین شکل با استفاده از رویکردهایی مورد تحلیل قرار داد که ذیل عنوان 

گرایی اجتماعی معتقد است که  آنچه افراد به منزلة واقعیت برساخت»گیرند. قرار می« اجتماعی
: 1389زاده، )مهدی« ها استکنند آفریدۀ کنش متقابل اجتماعی افراد و گروهاحساس و درک می

توان را می« خود»احساس ذهنی یا سوبژکتیو تداوم و پیوستگی »گرایی، (. از منظر برساخت79
حقیقی که بنیاد ما با دیگران دانست که بیش از آنهای اجتماعی زبانیکی از تأثیرات ناشی از تعامل

هایی با باشد، موهوم و کاذب است. ... ]از این منظر[ زبان بر خالف نظر سوسور نظامی از نشانه
معناهای ثابت و مورد توافق همه نیست، بلکه در عوض بالقوه تغییرپذیر و محل اختالف و کشمکش 

)بر، « آیدگوییم ناگزیر پای روابط قدرت به میان میاست. هرگاه از نزاع و کشمکش سخن می
1395 :89 .) 

های هویتی خود دور خصوص برای انسانی که از خاستگاهگرایی، هویت، بهدر رویکرد برساخت
های گوناگون( برساخته طور مشخص از طریق رسانهاست، امری است که در نظام زبانی )و به

دوران پس از  که اشاره کردیم درشود و در این برسازی، پای روابط قدرت در میان است. چنانمی
اغلب به شکل دشمنان )یا دیگریِ( ایاالت متحده، مورد های ایرانی، یازدهم سپتامبر، هویت

 

1. Argo 

2. The Stoning of Soraya M. 
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بازنمایی قرار گرفتند. این نوع بازنمایی از یک سو در جهت تأمین اهداف سیاسی ایاالت متحده 
مند انیان عالقهتبارهای مقیم آن کشور یا ایرتوانست در ایرانیکرد اما از سوی دیگر میعمل می

شدۀ راندهحاشیه به ایاالت متحده نوعی احساس جداشدگی و طرد ایجاد کند. ممکن بود این گروه به
دادن های مفید اجتماعی و اقتصادی در جامعة امریکایی سر باز بزند، با از دستجدید از انجام فعالیت

های بردارد یا حتی به انجام فعالیت عالقه خود به ایاالتِ متحده در جهت خالف منافع آن کشور گام
مخرّب و تروریستی رو بیاورد. بنابراین، در کنار این دیگری جدید، الزم بود هویت خودی جدید نیز 

شود که هویت این خودی جدید چگونه برساخته میبازتعریف و حدود و ثغور آن مشخص شود. این
ای به منبع و مرجعی تبدیل برساخته رسانهتوان امید داشت یک هویت و اصوالً بر چه مبنایی می

کند. موضوعی است که باید مورد توجه شود که اهداف سیاسی و اجتماعی خاصی را تأمین می
 سیاستمداران و پژوهشگران عرصه رسانه قرار گیرد.

در این مقاله، با تمرکز خاص بر یک سریال تلویزیونی و انتخاب یک کاراکترِ مشخص و 
خواهیم کوشید در مورد نحوۀ برساخت هویت ایرانی « ایمنبع نشانه»نا بر مفهوم همچنین با ابت

خودی و تقابل آن با دیگری جدید ایاالت متحده به کندوکاو بپردازیم. سریالی که برای این تحلیل 
 آن به فصل هفت تاکنون و شده آغاز 2011 اکتبر آن از نام دارد و پخش 1ایم، میهنانتخاب کرده

میهن، نخستین سریال باکیفیت و پُرمخاطب امریکایی است که در آن یک  .است آمده در نمایش
تنهایی و با زیر پاگذاشتنِ قانون، به کوشد، گاه بهشود که میمیزن در نقشِ اَبَرقهرمانی ظاهر 
ها)ی عمدتاً مسلمان( کمک کند. این شخصیت اصلی، یک مأمور نجات کشورش از شرّ تروریست

های مختلفی که از سوی منتقدان و اهالی رسانه ی، به نام کری متیسون است. در ارزیابیاِآیسی
شود سریال میهن بارها نامزد دریافت جوایز گوناگون شده و از آن میان تاکنون هشت انجام می
را برده است. این سریال مورد توجه سیاستمداران و عامة  3گالبو پنج جایزۀ گلدن 2جایزۀ امی

جمهور وقت ایاالت متحده، در ، باراک اوباما، رئیس2012نیز قرار گرفته است. مثالً در سال  مردم
میهن در  4ترین سریال در نظرش، سریال میهن است.یک گفتگوی رادیویی اعالم کرد که محبوب

، متعلق به گروهِ فاکس تولید و از شبکة 21ایاالت متحده توسّطِ استودیوهای تلویزیونی فاکس 

 

1. Homeland 

2. Emmy Award 

3. Golden Globe Award 

4 .https://www.washingtontimes.com/blog/inside-politics/2012/jul/23/homeland-

obamas-favorite-show/ 
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ای بر سریال توان سریال میهن را به نوعی دنبالهشود. از سوی دیگر، میپخش می 1بلی شوتایمکا
که پیشتر ای کوتاه از حمالتِ یازده سپتامبر پخش شد و )چناندر نظر گرفت که به فاصله 24مهم 

خاورمیانه  ها و دیگر اهالیهای ایرانی و تفکیک آنها از عرباشاره شد( به تدریج در بازنمایی هویت
اند و ها بودهسازندگان اصلی هردوی این سریال 3و الکس گاسنا 2ایفای نقش نمود. هوارد گوردن

طورِ کلّی دو مقولة تهدیدات موجود از جانب دشمنان داخلی و خارجی ایاالت متحده را در آنها به
 اند.مورد توجه قرار داده

هایی که در دوران پس از یازده سپتامبر یالها و سردر سریال میهن، برخالف بسیاری از فیلم
شود. ها و ارجاعات واقعی به برخی از افراد و کشورها استفاده میتولید و پخش شدند، از نام 2001

در این میان کشور ایران، مکان عمدۀ وقوع بسیاری از حوادثِ فصل سوم میهن است و برخی از 
ای مختلف منطقه خاورمیانه، مانند عراق، پاکستان، های دیگر این سریال نیز در کشورهوقایع فصل

 کنند.ها نیز گاهی به ایران ربط پیدا میدهند و این مکانامارات متحده عربی و غیره رخ می
رگرا و با پردازان پسااستعمادر این مقاله، با اتکای نظری به مباحث مطرح شده از سوی نظریه

های اساسی هستیم ماعی، به دنبال پاسخ به این پرسششناسی اجتنشانه تمرکز بر چارچوب تحلیل
که در تلویزیون ایاالت متحده، نحوۀ برساخت هویت ایرانی، به شکلی که با مختصات سوژۀ مطلوب 
از نظر قدرت حاکم همخوانی داشته باشد، چگونه است؟ تغییر و تبدیل هویت به چه نحو بازنمایی 

های ایرانی/ مسلمان( ای همسان پیشین )در اینجا هویتهشود؟ و تضادهای دوگانه میان هویتمی
 شوند؟چگونه پُررنگ می

 

 مبانی نظری. 2

توانیم به سنتی در ای غربی، میبرای تحلیل نحوۀ برساخت هویت ایرانی در یک متن رسانه
د. گیرپردازی مراجعه کنیم که امروزه باعنوان کلّی نظریة پسااستعماری مورد اشاره قرار مینظریه

پردازی بود که پسااستعماری، ادوارد سعید اثرگذارترین نظریه میان متفکّران حوزه نقد و تحلیل در
زدایی از روند برساخت دیگری پرداخت. او با بکارگیری مفهوم فوکویی پیوند قدرت/دانش به ابهام

لستان، خصوص انگشناسی خود نشان داد که چگونه غرب )بهو سیاست بازنمایی، در کتاب شرق
ای که روشنفکرانِ غربی های دانشگاهی، ادبی و فلسفیفعالیت فرانسه و ایاالت متحده(، از طریق

 

1. Show Time 

2. Howard Gordon 

3. Alex Gansa 
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دادند، توانست در دورانِ پس از روشنگری، شرق را به لحاظِ سیاسی، اجتماعی، نظامی، انجام می
وقفة شرق به یایدئولوژیک، علمی و تخیّلی مدیریت ـ و حتی تولید ـ کند. این برساخت خطّی و ب

 وب استعمارگرانه تبدیل شد و موجبشکل دیگری در خالل قرونِ متمادی به مبنا و منطق سرک
 سیاسی شناسی یک بُعدِ معتنابه فرهنگرقش»تقویت هویت فرهنگی غرب گردید. به بیان سعید 

قدر که به عصر حاضر است ـ نه اینکه صرفاً بازنمایانندۀ آن باشد ـ و به این سبب، آن کریفـ 
  .(Said, 1978: 12)« جهان ما ]غرب[ مربوط است، به شرق ربطی ندارد

نگرد که مشخصة آن چهار ایدۀ شناسی به شکلِ یک گفتمان چندوجهی میسعید به شرق
مند نامد. اول اینکه تفاوتی مطلق و نظاممی« 1شناختیتعصبات شرق»اصلی است که او آنها را 

یافته، برتر( وجود دارد. غرب تر( و غرب )منطقی، توسعهنیافته و پستعهمیان شرق )غیرمنطقی، توس
شود. دوم اینکه انتزاعات تنها در قُطر مقابل شرق بلکه به شکل محافظ و مراقب آن تعریف مینه

شناسی، غیرغرب را، بدون توجه به دربارۀ شرق نسبت به شواهد مستقیم رجحان دارند. شرق
های آنها های اجتماعی در میان فرهنگکه از نظرِ دین، ساختار و ارزشای های گستردهتفاوت

وجود دارد، در درون یک موجودیت بزرگ جمع کرده است. سوم اینکه شرق ابدی، یکنواخت و 
ناتوان از تعریفِ خویش است و بنابراین استفاده از یک مجموعة واژگانی کلّی غربی برای توصیف 

ت. دست آخر اینکه شرق چیزی است که یا باید از آن ترسید یا اس« عینیت علمی»شرق دارای 
 .(Khatib, 2006: 64-65) باید تحت کنترل درش آورد

این نحوۀ بازنمایی شرق و شرقیان از یک سو در تعیین و تثبیت هویت غربی مؤثر بود اما تداومِ 
ای دهکدۀ رسانه های شرقی ساکنِ غرب یا اهالی شرقیشد که سوژهآن در عصر حاضر باعث می

ای بودند، با احساس سرخوردگی آمیز در متون رسانهجهانی که خواستار حضور منطقی و احترام
 هایی افراطی را به بار بیاورد.العملتوانست عکسشدیدی مواجه شوند که می

های های شگرف در رسانهشناسانة اولیه و پیشرفتها از مطالعات شرقپس از گذشت سال
ای، به موضوعی درخور های رسانهبندی آن در متنألة هویت سوژۀ شرقی و نحوۀ قابجمعی، مس

بروز رویدادهایی چون حمالت یازده  های اصلیققان اصوالّ یکی از علتتأمل تبدیل شد. برخی مح
 سره منفی از آنها در متونهای یکای یا ارائة بازنماییهای حاشیهسپتامبر را، فقدان بازنمایی هویت

دانند. با افزایش تبادالت فرهنگی و مهاجرت از شرق به غرب و بالعکس، دیگر ای میاصلی رسانه
شد شرقیان را به شکل افرادی بدوی و ناانسان بازنمایی کرد که در دوگانة خود/دیگری به نمی

 

1. Dogmas of Orientalism 



 های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه  ║ 194

║
  

 
ال

س
 

13
رۀ 

ما
 ش

،
31 ، 

یز
پای

 
13

98
 

گر، پردازِ پسااستعماری دی، نظریه1روست که هومی باباکنند. از اینتقویت هویت غربی کمک می
 2ها و مرزهای ملّی به دست دهد. او معتقد است که آمیختگیکوشد دید متفاوتی نسبت به هویتمی

یکپارچه است؛ آمیختگی این تصوّر « 3جامعة تصوّری»بودن، چالشی برای ایدۀ هویتی یا فراملیتی
بودن فراملیتیهای متعدد تعلق داشت و توان به جوامع یا فرهنگکند که در آن واحد میرا ایجاد می

تواند براساس مرزهای سیاسی یا جغرافیایی کشورها آورد که هویت میوجود تواند این ایده را بهمی
 .(Klages, 2006: 158)تعیین نشود 

بابا، انگارۀ ملیت را یک امر تصوّری در نظر بگیریم که  توانیم به پیروی از هومیما نیز می
بودن در دهد که ممکن است، تنها جنبة مشترک میانشان، ساکنتواند افرادی را به هم پیوند می

وطنان گوید که افرادِ دارایِ هویتِ آمیخته، آوارگان و بییک منطقة جغرافیایی واحد باشد. بابا می
گذشته را صرفاً »باید برای خود تاریخی ابداع کنند، و برای این کار باید از هنری بهره بگیرند که 

ظر گرفتن گذشته به کند بلکه با در نای زیباشناختی فراخوانی نمیجتماعی یا پیشینهمثابه علّتی ابه
کند، به الوقوع که در عملکرد حال بدعت و گسست ایجاد میمحتمل عنوان یک فضای میانی

عملکرد هویت به منزلة تکرار و بازتولید »از نظر بابا  (.Bhaba, 2004: 10)« پردازداحیای آن می
یک گذشتة  این عملکرد، تنها بازیافتن (. ,2006Klages :161)« نیای مهاجرت استدر د 4خود

ای های فرهنگی فطری نیست، بلکه ایجاد هویت برای جامعهیادآوری سنترفته یا بهاز دست
ابتنا ندارد. طبق نظر بابا ادبیات « ملیّت»است که بر مفاهیم جغرافیایی، سیاسی یا اقتصادی  تصوّری

توان به انواع دهد و به گمان ما این جنبه را میای در آن رخ میی است که چنین پدیدهجای مهم
لحاظ فیزیکی ناموجودی های جدید، آن مکان بهپرداز نیز بسط داد. رسانهدیگر هنرهای روایت

توجه به مکان زیست افراد، در آنها ظهور و توانند، بیهای برسازندۀ هویت میهستند که روایت
 ز پیدا کنند.برو

داری، از طریق ظهور ناگهانی شدنِ سرمایهعصر جهانی»از سوی دیگر، بر مبنای نظرِ استوارت هال، 
های پنهان، شود که مدّعی کشف مجدّد و بازسازی تاریخهایی تعریف میتمام انواع حاشیه

های تها و بازنمایی موقعیگفتن پیرامون تجربهشده یا ممنوعشان از طریق سخنسرکوب
داری جهانی، مدرن، هستند. از نظر هال، سرمایههای پستها و فنّاوریوسیلة نظریهشان بهزیسته
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محو  های محلّی به رشد، آنها راآورد که ضمن تشویق تفاوتوجود مییک فرایند متناقض به
ایگاه برسازی تواند جپرداز، از یک سو میاز این منظر، رسانة روایت (.Xie, 2012: 19)« نمایدمی

های هویتی و ادغام و های مختلف باشد و از سوی دیگر ممکن است به از بین بردن تفاوتهویت
« روابطِ قدرت»کننده ها کمک کند. بر مبنایِ نظرِ هال، در این میان، امر تعیینسازی هویتیکسان

ن است( از یک طور خاص ایاالت متحده نمود غایی آاست. قدرت هژمونیک غربی )که اکنون به
سو برای برساخت هویت خودی و تقویت آن نیازمند دیگری است و از سوی دیگر، در عصر 

ای و همچنین های حاشیههای اجتماعی نوین و ظهور امکانات تازه برای بازنمایی هویترسانه
مهاجرت گستردۀ دیگری به درون مرزهای خودی، امکان تضعیف و تحقیر دیگری به شکل سابق 

رسد که قدرت هژمونیک باید برای حفظ خود و هویتش، ضمن ش فراهم نیست. به نظر میبرای
شدن به یک ای پیونددهنده، امکانات تبدیلهای رسانهبازتعریفِ دیگری، از طریق برخی روایت

شناسی گرفتن از تحلیل بر مبنای نشانههویتِ خودی را نیز معرفی نماید. در این مقاله، با کمک
کوشیم ای، می)که در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت( و با تمرکز بر مفهومِ منبع نشانهاجتماعی 

گری، نشان دهیم رسانه تلویزیون، به واسطة فراگیری مخاطبان و قدرت تکنیکیِ باالیش در روایت
ه های مهاجر در هویت فراگیر مطلوب صاحبان قدرت مداخلتواند در فرایند ادغام هویتچگونه می

 و به برساخت سوژۀ مورد نظر ایشان کمک کند.
 

 روش پژوهش. 3

انتقادی گفتمان یکی  تون ارتباطی کاربرد دارند، تحلیلهایی که در مطالعة کیفیِ مروش در میان
محور در انجام ها بوده است. تحلیل انتقادی گفتمان روشی مسئلهاز پرکاربردترین و مؤثرترین روش

رابطة میان زبان،  فاده از رویکردهای کیفی به تحلیلکه اغلب با است های اجتماعی استپژوهش
گفتمان، عملی ایدئولوژیک »پردازد. این روش بر این فرض استوار است که ایدئولوژی و قدرت می

 .(Matheson, 2005:7) «دهد که باید مورد نقّادی قرار گیردانجام می
شده از سوی آلتوسر، فرض ایدئولوژیک مطرحپژوهش در فرهنگ تصویری، با بکارگیری مفاهیم 

کند و با انجامِ این می« 1فراخوانی»کند که ایدئولوژی، ما را، به عنوانِ بینندگان، استیضاح یا می
رو ارتباطات از این (.Althusser, 1999)های پیامِ خویش تبدیل کند کوشد که ما را به سوژهکار می

گیرد ها به شکل تصاویری مورد بازشناسی قرار میل ایدئولوژیطور تنگاتنگی با انتقاتصویری به

 

1. Hail 
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ها و ابزارهایی که از طریق آنها دهند و شیوهکه ما را، به عنوان بینندگان، موردِ فراخوانی قرار می
ما به همان نوع بینندگانی تبدیل شویم که آنها »شوند که پردازند باعث میبه انجام این کار می

از این جهت، روایت زندگی یک  (.Sturken and Cartwright, 2009: 359)« قصد دارند باشیم
تواند به منبعی برای برسازی هویت بر مبنای ایدئولوژی مورد نظر سازندگان قهرمان خیالی، می

 تبدیل شود.
« 1گفتمان و عمل: ابزارهای جدید برای تحلیل گفتمان انتقادی»تئو ون لیوون در کتاب 

کند که از یک سو منبعث از مفهومی است که میشل فوکو ای ارائه میتحلیلی، چارچوب (2008)
داند که های خاصّی از واقعیت میهایی معناشناختی از جنبهکند و آن را سازهاز گفتمان ارائه می

سازند و از سویی دیگر از مفهوم های تاریخی و/یا اجتماعیِ خاص را برآورده میمنافعِ موقعیت
کند که به مثابه تنوع معنایی زبان، و گویشی اجتماعی است استفاده می 2یکل هلیدیما« سیاقِ»

ِ آن. او همچنین در چارچوب است نه آواشناسی و واژگان دستوری اش معناشناسیکه وجه ممیزه
برنشتاین « 3ای کردندوباره درون زمینه»برد که مبنای آن مفهوم نظری خود از رهیافتی بهره می

شود به زمینة ای که آگاهی در آن تولید میدهد که، در حرکت از زمینهنشتاین نشان میاست. بر
کردن که به ایزمینهدرون به واسطة اصول دوباره »آموزشی که محل تکثیر و انتشار است، 

پردازد تا نظم و ها میگرانه با سایر گفتماندهیِ گزینشتخصیص، انتقال، تمرکز مجدّد و ارتباط
دهد. ون لیوون با گسترش تغییر معنا رخ می (.Bernstein, 1990:184)« یب خود را بسازدترت

های کنش ای کردنزمینهدرون ا به دوبارههکند که تمام گفتماندادنِ دیدگاه برنشتاین فرض می
شناختی لیوون گفتمان را از بند زبان و کاربرد آن رها ساخت و الگویی نشانهپردازند. وناجتماعی می

ای و با اشاره به کاربرد روزافزون به تحلیل انتقادی گفتمان داد. او با تأکید بر اهمیت متون چند نشانه
شناسی اجتماعی، به متون غیرزبانی بسط این نوع متون، تحلیل انتقادی گفتمان را، باعنوان نشانه

 داد.
« هانشانه»خود را معطوفِ  شناسی ساختارگرا، تمرکزشناسی اجتماعی، بر خالف نشانهنشانه

شود. نشانه، یک مقولة تحلیل متمرکز می« هامتن»کند بلکه بر معناداریِ اجتماعی و کلّ فرایند نمی
ها به عنوان بروز شود. بنابراین، متناست اما در مقابلش، متن یک مقولة اجتماعی محسوب می

 شوند.ای فرایندهای اجتماعی مادّی تعریف مینشانه
 

1. Discourse and Practice: New Tools for Critical Analysis 

2. Hallidayan linguistics 

3. Recontextualization 
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شناسی اجتماعی و نشانه های اصلی بینمشخصة یکی از تفاوت، «ایمنبع نشانه»ح اصطال
«. منبع»بود، نه « رمزگان»شناسی ساختارگرا، کلمة کلیدی شناسی ساختارگرا است. در نشانهنشانه

اند از مجموعه قواعدی گیرد که عبارتمثابه رمزهایی در نظر میای را بههای نشانهآن مکتب، نظام
شود که وقتی د چند نفر، رمز سازند. در آنجا فرض میها و معناها را به هم مرتبط میه نشانهک

خوبی فرا بگیرند، قادر خواهند بود که معانیِ یکسانی را به وسیلة صداها یا اشکال واحدی را به
رمزها بصری یکسان منتقل کنند و بنابراین، خواهند توانست یکدیگر را درک نمایند. اینکه این 

کسی آن قواعد را وضع کرده است و اینکه قواعد چگونه و چرا ممکن اند، چهوجود آمدهچگونه به
 شود. است تغییر کنند، در آن مکتب، موضوع مهمی محسوب نمی

تواند با چه میای، آننشانه ناسیِ اجتماعی، شامل توصیف منابعشتحلیل تصویر بر مبنای نشانه
که چیزهایی که  رهای بصری ارتباطی( گفته یا انجام شود و این مسئله استها )یا سایر ابزاعکس

شناسی توان تفسیر کرد. نشانهدهند را چگونه میگویند یا انجام میافراد به وسیلة تصاویر می
دانیم، پساساختارگرایی نه در که میاجتماعی در واقع از رویکردهای پساساختارگرایانه است. چنان

کند. ساختارگرا که در امتداد آن، با رد کردن برخی از قیود به تکامل آن کمک می نفی اندیشه
ای از قواعد ثابت تر گفتیم که از منظر پساساختارگرایی، بر خالف نظر سوسور زبان مجموعهپیش

شناسی اجتماعی نیز با ابتنا بر همین فرض، به طرح مفهوم منبع و مورد توافق همگان نیست. نشانه
گیرد. این رویکرد ای پرداخته است اما درضمن از رویکردهای ساختارگرا نیز در تفسیر بهره میهنشان

ای تواند به ساخت منبع نشانهالزم می ا در اختیارداشتن ابزارهای مادّیاعتقاد دارد که هر کس، ب
کند که در ای میکشد، تصویری مبهم را جایگزین نشانهبپردازد. برای مثال کودکی که نقاشی می

های او این تصویر را در همان معنای مورد ذهن بزرگساالن وجود دارد، لذا از آن پس، در نقاشی
تر و ای قوینظر کودک تفسیر خواهند کرد. واضح است که هر چه امکانات ساخت منبع نشانه

د کرد و اش تفسیر خواهنتر باشد افراد بیشتری آن منبع را در معنای مورد نظر سازندهگسترده
 آید. اینجاست که پای روابط قدرت و هژمونی به میان می

های متعارض خود/دیگری که در بخش قبل اشاره کردیم در جهان امروز الزم است هویتچنان
به شکلی برساخته شوند که امکان تغییر و تبدیلِ هویت نیز در آنها لحاظ شده باشد و الگوهایی از 

ر نظر قدرت هژمونیک به مخاطب ارائه گردد. یکی از بهترین های مطلوب و نامطلوب دهویت
« ایمنبع نشانه»های تصویری، مفهوم مفاهیمِ نظری برای تبیین این برسازی هویت در رسانه

لیوون از امکانات تفسیری برساختگرایانه )که در نظر کرس و ون است. در این مقاله، ضمن استفاده
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اند و تا زمانی که جایگزینی برایشان ای تبدیل شدهه منبعی نشانههای مدید در هر جامعه بطی مدت
ای خاص تمرکز خواهیم دهند(، بر نحوۀ برساخت یک منبع نشانهپیدا نشود به نقش خود ادامه می

مثابه یک کلیت، مفهوم شود و در کنار منابع دیگر، بهای فراگیر ساخته میکرد. منبعی که در رسانه
 کند.رابرش دیگری را بازتعریف میهویت خودی و در ب

خوانش تصاویر: دستور زبان »لیوون در کتاب و ون های کرسدادن دیدگاهدر اینجا با بسط
شناسی اجتماعی در تحلیل متن تلویزیونی و همچنین بردن رهیافت نشانهو پیش« 1طراحی بصری

تحلیل خود، واحد تحلیلیِ مرحلة دهد برای به دست می (2001:182) با استفاده از بینشی که آیدما
اند از آغاز، میانه و طور تقریبی عبارتبه»نویسد که مراحل کلی گزینیم. آیدما میرا بر می 2کلّی

ها اغلب یک آشناسازی، یک پیچیدگی، پایان؛ هر ژانری مجموعه مراحل خاص خود را دارد: روایت
اقعی یا تفسیری، ممکن است یک مقدمه، دارند؛ ژانرهای و 3یک راه حل و شاید یک درس اخالقی

گیری داشته باشند یا شامل یک مقدمه و ها یا حقایق و یک نتیجهای از استداللمجموعه
 .(2001:182) ها باشندای از حقایق یا رویهمجموعه

در این مقاله، مرحلة کلّی مورد نظر ما زندگی یک شخصیت داستانی خاص است که در جریان 
دهد که چنین رویکردی در انتخاب شود. بررسی نگارندگان نشان میوّل هویتی میروایت دچار تح
طور کلّی استفاده است ـ کما اینکه بهسابقه شناسی اجتماعی بیهای مبتنی بر نشانهنمونه در تحلیل

خصوص در تحلیل تصویرِ متحرک در فضای دانشگاهی سابقه اندکی دارد. این از این رویکرد، به
نمونه، براساس اقتضائات شیوۀ تحلیل کیفی و متناسب با نیات پژوهشگران انجام شده انتخاب 

ایم. زندگی است و تنها شخصیت این داستان را که با اهداف پژوهشی ما تطابق کامل دارد برگزیده
ـ خود، داستان کوتاه کاملی است و ما در تحلیل  4این شخصیت فرعی خاص ـ با نام فرح شیرازی

کنیم. ما با تمرکز بر این به او روایت می« محدود دانای کلّ»تان زندگی او را از زاویة دید خود، داس
ای، نحوۀ برساخت هویت مطلوب برای ایرانی مهاجر شخصیت و توجه عمده بر توصیف منابع نشانه

را در سریال میهن مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین در خالل این تحلیل مالحظه خواهیم 
های متعارض و متضاد استفاده کرد که در این فرایند تحوّل و تبدیل هویتی، از کدام عناصر و هویت

 گیرند. شود و در برساخت هویت مطلوب، کدام تضادها مورد تأکید قرار میمی

 

1 .Reading Images: The Grammar of Visual Design 

2. General Stage 

3. Coda 

4. Fara Sherazi 
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 های پژوهشیافته. 4

م از شود و تا قسمت دهشخصیت فرح شیرازی از اپیزود دوم فصل سوم سریال، وارد ماجرا می
فصل چهارم در داستان حضور دارد. فرح نیز مثل شخصیت اصلی سریال میهن، مؤنث است و از 

های آن ها و تفاوتطور ناخودآگاه ـ در موضع قیاس و استفهام پیرامون شباهترو بیننده ـ بهاین
یکی از  ای بزرگ بهایم که حملهگیرد. پیش از حضورِ فرح شیرازی در داستان، دانستهدو قرار می

دهد که عامل ها نشان میاِی در خاک ایاالت متحده انجام شده است و بررسیآیسی مَقرهای
اصلی این حمالت، مجید جوادی، یکی از مقامات بلند پایة امنیتی ایران است که در بخش 

 کند.مرزی سپاه پاسداران خدمت میبرون
که نقش فرح شیرازی را نازنین بنیادی، برای تأمین اهداف ما، اشاره به این نکته الزم است 

کند که به جهتِ روابطش با برخی از ستارگان هالیوود و همچنین االصلی ایفاء میبازیگر ایرانی
جمهوری اسالمی ایران در جامعة ایاالتِ متحده،  های سیاسی و اجتماعی علیه حکومتفعالیت

روزه بود، به جهت نگامی که او بیستاش هفردی شناخته شده است. به گفتة خودِ او، خانواده
کنند و او، اگرچه در ایران مخالفت با حکومت جمهوری اسالمی، تهران را به مقصد لندن ترک می

دهند ها به سازندگان امکان میزمینهمتولّد شده، تمام زندگی خود را در غرب گذرانده است. این پیش
ایت واقعی زندگی این بازیگر نیز بهره بگیرند و با ای مورد نظر خود، از روبرای ساخت منبع نشانه

ساز به تقویت نیروی این منبع کمک رسان و رسانة سرگرمیکنار هم قراردادن رسانه خبری و اطالع
 کند.

 

 . آغاز )معرفی شخصیت(1

اِی آیِ سیبینیم که واردِ محوطة مَقرّدر نخستین دیدارمان با فرح شیرازی، دختری باحجاب را می
کنیم. نور خورشید آشکارا شود. او را ابتدا در میانة قاب پنجرۀ اتومُبیل حاملش مشاهده میمی

شدن دختر از اتومبیل و نگاهش به ساختمانی که در پیش رویش قرار آزارد. پیادهچشمان او را می
رکت او توان حشود. در تحلیلی نمادین میکردن به خورشید به تصویر کشیده میدارد، شبیه نگاه

از درون سیاهی اتومبیل به سمت این منبع نور را حرکت از ناآگاهی و ظلمت به سمت نور و آگاهی 
 تفسیر کرد.

فرح مانتو و روسری به تن دارد و بخشی از موهایش را، به سبک حجاب ایرانیان، از روسری 
زن، آشکارا با عناصر  را مالحظه کنید(. در تصویرسازی ابتدایی از این 2بیرون گذاشته است )تصویر 

ای مواجهیم که از زن جوان طبقة متوسط ایرانی در ذهن مخاطب امریکایی ساخته شده و بصری
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ای پیشینی است. این عناصر، زن ایرانی طبقة متوسط لذا تصویر فعلی ارجاعی به یک منبعِ نشانه
ای در بسیاری از نهنشین )شبیه زن خاورمیاوسخت و پردهرا، نه موجودی پنهان در حجابِ سفت

دهند، لذا در جهت ای پیشین(، که فردی متمایل به آزادی و گریزان از سنت نشان میمتون رسانه
ساز های خبری و سرگرمیتر از زن ایرانی در رسانهکنند که پیشهایی عمل میشکستن کلیشه

شکل که صرفاً ای بیمسلمان، به مثابهِ توده/ساخته شده بود و او را از آن تلفیق هویتی عرب
کشند و هویتی متمایز به شناختی قابل بازشناسی است، بیرون میای شرقبراساسِ ظاهر و انگاره

بخشند. این زن نه اسباب لذت و کامجویی مردان که موجودی با هویت اجتماعی مستقل او می
هایی جدید عمل کلیشهها نیز خود همانند گونه بازنماییاست اما باید توجه داشت که تکرار این

ها، زن امروزیِ ایرانی، وابسته به تقیدات مذهبی کنند. البته در بسیاری از این دست بازنماییمی
شود اما در نهایت، انقیاد جامعة پیشین نیست و در موضع مقاومت و مخالفت به تصویر کشیده می

کند پس همان د و سرکوبش میدارمردساالر اسالمی، به نحوی او را از رسیدن به آمالش باز می
گر مرد شرقی )در شوند و در این بازسازی نیز بر نقش سرکوبای نو بازسازی میها به شیوهکلیشه

 شود.اینجا ایرانی( تأکید می
 

 
 های حاصل از حملة تروریستیگیرد و ویرانهزمینه قاب قرار می. فرح در پیش2تصویر 

 دارند. اِی در پشت سرِ او قرارآیبه سی 

های کند که ویرانهای نگاه میگرداند و به محوطهبیل، فرح سر برمیشدن از اتومپس از پیاده
اِی در آن قرار دارد. نگاه فرح به این محوطه و مکث او در این آیشدۀ سیسالن کنفرانس منهدم

فرح به سمت مقر کند. البته حرکت طور نمادین حوادث تروریستی را به مسلمانان متصل مینما، به
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شدنش به افرادی تفسیر کرد که قرار است توان دورشدن او از تروریسم و نزدیکاِی، را میآیسی
 با تروریسم مقابله کنند. 

 
 . ورود یک مسلمان معتقد به چارچوب امنیتی ایاالت متحده3تصویر

گذرند از کنارش میهای افرادی که شود و از همان ابتدا سنگینیِ نگاهفرح وارد ساختمان می
اِی آیکند. او را از نمایی مورب از باال در حالِ عبور از مرکز آرام سیرا روی خود احساس می

را مشاهده کنید(. تأکید بر ورودِ یک مسلمان به  3)تصویر  بینیم که روی زمین نقش شده استمی
و همچنین آرمِ آن سازمان، های موجود در پوشش این زن سازمان اطالعاتی امریکا از طریق نشانه

ای نشان توانیم فرم دایره( می1389هایش )گیرد. به پیروی از یونگ در انسان و سمبلصورت می
اِی را نمادی از خویشتن و قرار گرفتن فرح در درون آن دایره را ورود به قلمرو خودی تفسیر آیسی

یابیم شان از غرابتِ این موضوع دارد؛ در میگذرند، نهای خیرۀ افرادی که از کنار فرح میکنیم. نگاه
تواند برای انجام یک عملیات تروریستی اِی فقط میآیکه از نظر آنها حضورِ یک مسلمان در سی

که او صرفاً به عنوان یک شاهد یا زندانی امکان ورود به آن سازمان را دارد. این باشد یا آن
های نژادپرستانه و مداراگری که از ـ نبود دیدگاه نمادپردازی مؤید این امر نیز هست که آزادی

آید، و همة افراد این منطقِ های جامعة امریکا است ـ در زمانة بحران، به حالِ تعلیق درمیشاخصه
مدار یادآور تحلیلی است سازی نگاه نژادپرستانه و قومیتاستثنائی را پذیرفته اند. این نوع از عادّی

کند که اصوالً مشخصة دهد. آگامبن ادّعا مییتِ استثنائی به دست میکه جورجو آگامبن از وضع
نویسد اند. او میسیاست غربی دموکراتیکِ مدرن این است که در آن استثناءها به قاعده تبدیل شده

« شود که کلّ نظام سیاسی بر آن استوار استبه یک بنیانِ پنهان تبدیل می»که وضعیت استثنائی 
(Agamben, 1998: 9 .) پس نگاه متعجب به یک زنِ مسلمان، در زمانة بحران )پس از حمله به

اِی( امری طبیعی است. همچنین زاویة از باالی دوربین بیننده را در جایگاه ناظری قرار آیمقر سی
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لیوون نگرد و لذا بر اساس شیوۀ تحلیل کرس و وندهد که از طبقات فوقانی ساختمان به فرح میمی
اِی آیتوان این زاویة دید را القای حس برتری و نظارت کارکنان سیزوایای دوربین میدر موردِ 

 بر این فردِ مسلمان تفسیر کرد.
گر اِی، و پیتر کوئین، یک تحلیلآیشود که ساول برنسون، مأمور ارشد سیفرح وارد اتاقی می

 کنند.زده به او نگاه مینیز بهتدو کارآزموده، در آن حضور دارند. به محض ورود فرح به اتاق، آن
کارشناس »گوید: رود و به او میساول پس از دیدنِ فرح در راهرو به نزدِ همکارش، دار اَدال، می

 «هامان رسید.تراکنش
 چطور است؟ -
 سر!یک بچة روسری به -

های کالمی، بر حجاب فرح و غریبگی او با این محیط )غیریتِ در این گفتگو از طریق نشانه
 شود. پیش از این، ساول برنسون، که یک یهودی با ظاهری شبیه اهالی خاورمیانه( تأکید میاو

دوگانة خود/دیگری، در جایگاهِ مصلحی دانا به تصویر درآمده بود. او برای  است، فراتر از
انداختن جنارۀ تروریست اِی به زبان عبری مناجات خواند و در مراسم به آبآیشدگان سیکشته

مانی به نام ابونظیر، با احترامِ کامل، در کنار مسلمانان شرکت کرد اما در این صحنه، او هم مسل
قدر روادار نیست که بتواند این ابراز هویت اسالمی )از طریق حجاب( را تحمل کند. او انگار به آن

زمان طور هم، بهطور نمادین، آزادی )آزادی دین و عقیده و...( و همچنین تعلیقِ غیرقابل توجیه آن را
توجیه داند. از نظر آگامبن، این دوگانگی ـ این توانایی که یک عمل واحد را هم غیرقابلضروری می

ـ در قدرتِ مطلقه دموکراسی های مدرن، اهمیتی اساسی دارد. این منطقِ نامعقول، و هم الزم بدانیم 
حکومت آن را در جهتِ تعلیقِ قواعد  کند، وبحرانْ معقول جلوه می« استثناییِ»های از طریقِ زمان

گیرد و این وضعیت، به سوءاستفادۀ حکومت از قدرت، مشروعیت های دائمی به کار میو رویه
اند. یعنی هم قبول دارند که ایاالت متحده بخشد. بینندگان نیز به این منطق استثنائی خو گرفتهمی

پذیرند که دهد و هم میزیست آزادانه می کشوری آزاد است و به ادیان و نژادهای مختلف امکانِ
 در مواقع بحران، آزادی باید به حالِ تعلیق دربیاید.

گوید که نتوانسته ها به ساول میهای مالیِ تروریستدر ادامه، فرح، پس از بررسی اسنادِ تراکُنش
، به جرّ و بحث شود و پس ازکدام از آنها را به ایران مرتبط کند. ساول برآشفته میاست منشأ هیچ

جا )و به کنگی به این مرد. ایندهندۀ هنگکنی. از بانک وامتو پول را دنبال می»گوید: فرح می
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ای که تأمین مالی حمله کند که رویِ تخته نصب شده است( مجید جوادی. ایرانیعکسی اشاره می
 «به این آژانس در دوازدهمِ دسامبر را انجام داد.

 دانم.می -

دانی دیگر چه؟ داریم در موردِ یک رویداد پس انجامش بده! و می خوب است. -
وقت کاری زنیم که باعث شده جسدِ دویست امریکایی رویِ زمین بیفتد، و آنحرف می

کشد دهی، که ظاهراً عبارت است از هیچ ... )آهی میکه تو داری در موردش انجام می
کند( آن و اندوه به فرح نگاه می دهد( مرا ببخش. )با خشمو سری به تأسف تکان می

ی بزرگ به افرادی است که همکاران تو «لعنت به تو»کنی یک چیزی که سرت می
بیرون اتفاق افتاد از بین رفتند. پس اگر برایت واجب  اند و در انفجاری که همینبوده

است که آن را سرت کنی، اگر واقعاً واجب است، که حقت هم هست، بهتر است بهترین 
اش این است که به من نگو چیزی وجود تحلیلگری باشی که تا به حال دیده ایم، و معنی

که اصال چیزی نگو. روشن ندارد. یک نقشه به من بده. یک نقشة لعنتی به من بده یا این
کار کنیم در اینجا چهاست؟ حاال مأموریت را درک کردی؟ فهمیدی داریم تالش می

 بکنیم؟

ریزد و آهسته های ساول در چشمانِ فرح حلقه زده است، فرو می صحبتهایی که در حینِاشک
 ...«بله. من »گوید: می

کند. ای برای فرح تعریف میپرستانه، چارچوبِ هویتیِ تازههای میهندر اینجا ساول، با لفّاظی
روانِ ادیانِ داشتن حقّ فرح است، حقی که قانون ایاالت متحده برای او و پیاو اعتقاد دارد که حجاب

توان نتیجه های ساول میدیگر قائل شده است اما او برای استفاده از این حق )که با رجوع به گفته
گرفت استفاده از آن چندان واجب هم نیست( باید دشمنیِ ایران با ایاالتِ متحده را اثبات کند. در 

شود )که استفاده می 1طابههای دیگر( بیشتر از فنّ خاین بخش از سریال )شبیه بسیاری از بخش
گوید ای دردناک به فرح میگیرد.( ساول با ارجاع به حادثهآوری قرار میدرواقع در نقطة مقابلِ برهان
های دخیل در واقعه است نه هیچ چیزِ دیگر. او با ارجاع به قاعدۀ وضعیتِ که کارش پیداکردنِ ایرانی

بحرانی، فروگذاشتنِ دین و سایر تقیدات )ازجمله عالقه گوید که در این زمانة وضوح میاستثنائی، به
طور صریح، حجاب فرح را به معنای عدم درک وضعیت استثنائی به زادگاه( واجب است. ساول به

 

1  . Rhetoric  
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اِی آیرغم همکاری با سیگوید که فرح، بهکند و در سطحِ دیگر معنا به ما میاز سوی او تفسیر می
 هنوز رسماً امریکایی نشده است.

 

 های تحولگیری زمینه. آگاهی و شکل2

ها را در درون حکومت ایران پیدا و رضایت ساول را جلب شود سرمنشأ پولفرح در نهایت موفق می
ها توسّط جوادی به سرقت رفته رساند که بخشی از این پولکند. او همچنین به اطالع ساول می

 های خودِ او واریز شده اند.و به حساب
دانیم متحدِ ها از طریق حسابی در کاراکاس ونزوئال )که میکند که پولفرح کشف می

دهد. این شویی را برای ساول توضیح میشوند و نحوۀ انجام پولکمونیستِ ایران است( منتقل می
پرسد که مالک باشگاه کیست شود. وقتی ساول میشویی از طریق یک باشگاه فوتبال انجام میپول

کند که نامش ناصر حجازی باشد. ساول اختنِ او دشوار است اما او گمان میگوید که شنفرح می
بوده و در ایران یک  1978بان تیم فوتبال ایران در جام جهانی داند که حجازی دروازهگوید میمی

پرسد چرا؟ و وقتی ساول می« تواند آن ناصر حجازی باشد.این نمی»گوید: اسطوره است. فرح می
 «او مرده است.»که دهد پاسخ می

اش را به عنوانِ اسم مستعارِ خود انتخاب ساول اعتقاد دارد که جوادی نام اسطورۀ دوران کودکی
کرده است. او در جلسه عملیات اشاره کرده بود که جوادی در دوران پیش از انقالب در خدمت 

به شکلِ یک شخصیت کند. درواقع جوادی ساواک بوده است و اکنون برای سپاه پاسداران کار می
شویی شود. او پیشتر هم به کشورش خیانت کرده و اکنون نیز با پولوار به تصویر کشیده مینمونه

ای بزرگ ای از دستهکند. جوادی، نمونهو دزدی از سپاه پاسداران دارد به میهنِ خود خیانت می
توان از آن کلّ مقاماتِ کند و جزئی است که میاست. این شخصیت به شکلِ مَجاز مرسل عمل می

گیرد. ایرانی است که با جزئیات مورد بازنمایی قرار می را مراد کرد چراکه او تنها مقام حکومت ایران
شاهنشاهی نیز هست. این دلبستگی از طریقِ نام  جوادی همچنان دلبسته مظاهرِ عظمت دوران

ایران در جامِ جهانی درخشیده  گیرد، کسی که پیش از انقالبِناصر حجاری مورد اشاره قرار می
ها و زندگی او در دورۀ ای به فعالیتها هیچ اشارهاست و از آنجا که در خاللِ گفتگوی شخصیت

نظام انقالبیِ  توسطامریکایی گمان کند او نیز  شود ممکن است بینندۀپس از انقالب اسالمی نمی
 طور نمادین، بر مرگر حجازی، بهناصایران، حذف )و شاید کشته( شده است. اشارۀ فرح به مرگ 

اند. جوادی اش را از هم گسستههای غرورآفرینی داللت دارد که پیوندهایِ فرح با میهن پدریارزش
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رغم مشکالت فراوان اما فرح، که به پرست نیستـ نماد حکومت فعلی ایران ـ فردی معتقد یا میهن
 شود. فردی باورمند و اصیل بازنمایی میورزد، به شکلِهمچنان به داشتن حجاب اصرار می

دادنِ تصویری ای است که ساول برنسون، با نشانمواجهة بعدی ما با فرح شیرازی در صحنه
(، ابعاد شخصیتی مجید جوادی را در ذهن فرح ـ و مخاطب سریال ـ 4از چند جسد به او )تصویر

اِی در ایران آیعنوان مأمور سی گوید که پیش از انقالب اسالمی بهکند. ساول میترسیم می
اند و در پاسخ به فرح که در کردهخدمت کرده است و افراد حاضر در آن عکس به او کمک می

من باید هر چهارتایشان را بعد از انقالب از ایران »گوید: پرسد، میمورد علت کشته شدن آنها می
د کمک کند. او گفت ساواک همچنان شان در خطر بود. جوادی پیشنهاد داکردم. زندگیخارج می

کنم، آنها در نزدیکی فرودگاه یک خانة امن دارد که تا من مدارک سفر را در سفارت آماده می
 «توانند آنجا بمانند.می

 این مربوط به چه زمانی است؟ -

های کلفتبرد. گردن. آن کشور کامالً در حالتِ بحران انقالبی به سر می1979مِیِ  -
 کوشیدند قدرتشان را تحکیم کنند.ها بودند و میابانخمینی توی خی

 چه اتفاقی افتاد؟ -

وقتی به آن خانه رسیدم ... جسدهایشان دراز به دراز کنار هم روی فرش افتاده بود.  -
کند. عوضش من به آنها قول داده بودم که دولت ایاالت متحده ازشان محافظت می

 یک گلوله در پس سرشان دریافت کرده بودند.

 جوادی. -

کشد( این بلیطِ ورود بینیم که نشسته و سیگار می)تصویر جوادی را در زمان حال می -
های امنیتی رژیم جدید بود. من به واشنگتن برگشتم و استعفا دادم. نه او به سیستم

شناسم در جلوی کردم میتنها افرادم کشته شده بودند بلکه مردی که گمان می
 شده بود و من فقط تماشایش کرده بودم ...چشمانم به یک حیوان تبدیل 
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 .کند.  فرح به چهار جنازه که گلوله به سرشان شلیک شده است نگاه می4 تصویر

 

اند از طریق در خالل این گفتگوها، تعهد ایاالت متحده به افرادی که با او همکاری کرده
ت که مثل او به اقتدارِ کشورشان آید. فرح برای افرادی ناراحت اسهای کالمی به نمایش درمینشانه

اند. پس دوستی ایاالت به دوستی با ایاالت متحده معتقد بوده اندیشیدند. آنها نیز همانندِ اومی
شود. همچنین پرستانه بازنمایی نمیمتحده )وحتی جاسوسی برای آن کشور( عملی غیرمیهن

اند یا هنرمندانی سطح باال، انشگاه بودهشود که دوستان ایاالت متحده، یا استاد دطور القاء میاین
کنیم که ما تصوّر می»شود و به تعبیر گافمن، کشی زده میاما به دشمنانش، داغ ننگِ قلدری و آدم

های مختلف را علیه خورده انسان کاملی نیست و براساس همین تصوّر انواع تبعیضیک فرد داغ
فهمیم همگی از رِ چهار جنازه در کنار هم، که می(. تصوی20: 1392)گافمن، « کنیموی اِعمال می

افراد تحصیلکرده و هنرمند هستند و وابستگی خانوادگی آنها با انقالبیون ایرانی )چیزی که ساول 
منطقی مواجهیم که با دهد که با فرد بیگوید( نشان میبرنسون در توضیح نام و پیشة آن افراد می

کند که دیگر کشد و کشوری مترقی را به مکانی تبدیل میا میهای فرهیخته رقساوت تمام، انسان
 برای زندگی چنین افرادی امن نیست. 

شود جوادی را به ایاالت متحده بکشد و دستگیرش کند. آنها اِی موفق میآی]در نهایت سی
 خواهند که به صورتِ جاسوس دوجانبه، برایدادن مدارک خیانت او به کشورش از او میبا نشان

 ایاالتِ متحده کار کند.[ 
گوید که آنها شود، فرح به او میای که برای ترغیب جوادی به همکاری برگزار میدر جلسه

اش واریز کرده است. های شخصیمیلیون دالر از پول سپاه را به حساب 50دانند جوادی نزدیک می
ساول قصد دارد نشان دهد کند که منظورش از این کارها چیست. آیا جوادی به ساول اعتراض می
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گوید: که دو دختر او را به شکست داده اند )کَری متیسون و فرح( و سپس به زبان فارسی به فرح می
 «کنی.خجالت بکش. برای دشمن داری کار می»

 «اینا دشمن نیستن.»فرح به فارسی: 
 جا تهرانه؟جوری لباس پوشیدی. مگه اینپس چرا این -
 کردم.به باد نداده بودی من هنوز اونجا زندگی می آخه اگه تو مملکتمون رو -

 تو خائنی! -

شود. داشتنِ این هویت تضادی با عالقه به در این گفتگوها، بر هویت ایرانی فرح تأکید می
دهد که او خود را یک ایرانیِ های فرح نشان میامریکا یا همکاری با دولتِ این کشور ندارد. گفته

مریکایی و مجید جوادی هم براساس ظاهر، او را غیرامریکایی ولی خائن داند نه یک ادر تبعید می
 کند. فرح از بیان تعلّق خاطر به زادگاهش اِبایی ندارد. او که از نظر همه یک غیرامریکاییقلمداد می

کند. این است، حدود و ثغور مختصات هویتی یک ایرانی را برای مخاطب امریکایی ترسیم می
ای که به جُرم همکاری های فرهیختهیختنِ احساسات مخاطبان )نسبت به ایرانیمختصات با برانگ

کند. تاکنون فرح را های روشنی در ذهن آنها ایجاد میبا ایاالت متحده کشته شدند( مشخصه
کرد. پس، آن ایم که در نخستین دیدارمان با او از آن استفاده میهمواره با همان حجابی دیده

وب، با حجاب تعارضی ندارد و این نوع حکومت ایران است که باعثِ گسستن هویت ایرانی مطل
 شود؛ حکومتی که در رأسش عناصری چون جوادی قرار دارند.فرح از آن سرزمین می

 

 های تحوّل شخصیت و تغییر هویت(کشمکش )زمینه .3

رسد. دوربین وش میشود. در خانه صدای موسیقی ایرانی به گاش میبینیم که وارد خانهفرح را می
دهد و از میان اثاث خانه، که انگار همه ایرانی و قدیمی هستند، قسمت پایین در را نشانمان می

بینیم. این شیوۀ نمایشِ ورودِ او به خانه، یادآورِ نمایشِ پاهای فرح را به هنگام ورود به خانه می
اش در ایاالت ورود به خانه پاهای کری متیسون است هنگامی که نخستین بار او را به هنگام
های مسلمان، همان کنار در متحده دیدیدم )قسمت اول از فصل اول سریال(. فرح، به شیوۀ ایرانی

خوابش با کفش رفت. در سکانسِ ورود آورد ـ برعکس کری که تا اتاقهایش را درمیورودی کفش
بودیم. هم موسیقیِ صحنه این اش تقریباً شاهد عناصری متضاد با این صحنه اولِ کری به خانه
بر کند و هم عناصر تزئینیِ خانه که کامالً شرقی )ایرانی( هستند. در آنجا عالوهتضاد را القاء می

موسیقیِ تند امریکایی و تصاویرِ نوازندگانِ موسیقی جاز که بر دیوارهای خانه آویخته بود، زنی را 
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گذاری میان بار از طریق تمایزود/دیگری، ایندیدیم که به سرعت برهنه شد. لذا ساخت دوگانة خ
 شود. زن مسلمان ایرانی و زن امریکایی انجام می

داند که خانة فرح، در قلب ایاالت متحده قرار دارد و با کنار هم قرار دادنِ این موضوع بیننده می
ی که در درون یابد که خطرِ اهریمنو این واقعیت که جوادی هم به سادگی وارد امریکا شد، در می

کند که این دیگری کند. بیینده مالحظه میبرد بیش از همیشه کشور را تهدید میمرزها به سر می
اش را نیز با خود وارد ایاالت متحده کرده است. او در بطن اسالمی /جدید، سبک زندگی ایرانی

اش دست هویتیرغم همه مشکالت، حاضر نیست از مظاهر کند اما بهجامعة امریکا زندگی می
 بکشد.

گوید که امروز در خانه خواهد شود و به او میگیر ـ میفرح وارد اتاق پدرش ـ پیرمردی زمین
زند ولی پدرش بینیم. او به انگلیسی حرف میماند. اکنون برای اولین بار فرح را بدونِ روسری می

کند از انقالب اسالمی، بازی میـ که نقش او را پرویز صیاد، بازیگرِ مشهور ایرانی در دوران پیش 
ماندن در خانه کارش را از دست خواهد گوید که با دهد. پدر به او میـ به فارسی پاسخش را می

خواهد چنین نخواهد شد و در ضمن از پدرش میدهد که مطمئن است اینداد اما فرح پاسخ می
 که به زبان انگلیسی سخن بگوید.
 اندازندمان بیرون.مئن نباش. خیلی راحت از این خانه میپدر )به فارسی(: زیاد هم مط

 )به انگلیسی( انگلیسی. -
)به انگلیسی( من به امریکا نیامدم که مثل یک عربِ کثیف در خیابان زندگی  -
 کنم.

مان کس ما را از خانهبابا! به حرفم گوش کن! چنین اتفاقی نخواهد افتاد. هیچ -
 منیتِ شغلی دارم. بیرون نخواهد انداخت. نگران نباش. ا

 در بانک؟ -

 گذاری.بله. در بانک سرمایه -

 کنی چرا ما ثروتمند نیستیم؟اگر تو در بانک کار می -

 کند.کشد و اتاق را ترک میفرح آه می

کند. او از این گفتگو عالقة فرح را به قرار گرفتن در چارچوب هویتِ امریکایی را بازنمایی می
یسی سخن بگوید و خود نیز در این گفتگو )با پدر که نماد خواهد که به زبان انگلپدرش می

گذارد. در ضمن، آن تلفیق هویتی که به بیانِ های هویتی اوست( زبان مادری را کنار میریشه
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طور کلّی مسلمانان، های عرب و ایرانی و بهها، بین هویتمعموالً در سریال (2012) السلطانی
کند و دختر هم ف خطاب میها را کثیپاشد. پدر، عربامل فرو میجا به طور کشود در اینانجام می

های نژادپرستانه نزند بلکه حتی به خواهد که حرفکند و از او نمیدر این باره با او مخالفت نمی
شود مخاطب ها تمایز اساسی دارند. این تمایزگذاری باعث میدهد که آنها با عربپدرش دلداری می
کند. او نمودِ ها تفاوت قائل شود. پدر در اینجا به شکلِ نمادِ زادگاه عمل میتنیز میانِ این هوی

 پیوندی است که فرح درگیر گسستنش است.
اش کنند که فرح پیش از بازکردنِ در، روسریآید. سازندگان تأکید میزنگ خانه به صدا درمی

راغ فرح آمده است. پدرش از اِی به سآی(. مردی از بازرسی کل سی5کند )تصویر را به سر می
همکارمه نگران »دهد: و فرح هم به فارسی پاسخ می« کیه دمِ در؟»زند: اتاق به فارسی صدا می

خواهد بداند که چرا فرح دو روز پشت سر هم به محل کارش نرفته است. او مرد می«. نباش!
خواهد نیست و از او می رد بیمارگوید که خبر داگوید میگرن دارد. مرد با بیان شواهدی به فرح میمی

 تر به محل خدمتش بازگردد و به اعتماد ساول برنسون خیانت نکند.هرچه سریع
 

 
 کند )تأکید بر هویتِ اسالمی(اش را به سر می. فرح پیش از گشودنِ در روسری5تصویر 

 

رئیس »سد: پربه محض خروج آن مأمور، پدر فرح، که با واکر تا نزدیک در اتاقش آمده، می
 «برنسون؟ این رئیس برنسون کیست؟

 رئیسم. -
 اما او بانکدار نیست، هست؟ -

 نه. -

 رغم همه چیزهایی که گفتم؟ تو جلو رفتی، مگر نه؟ علی -

 بابا! یک حمله اتفاق افتاد. -
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 که چه؟ به تو ربطی ندارد. -

الملل سررشته داشته زبان احتیاج داشتند که از تجارت بینآنها به یک فارسی -
 کردم.. باید کمک میباشد

کنی چه؟ هنوز اعضای و وقتی که پلیس مخفی فهمید که تو برای کی کار می -
هایش. اسم آنها واردِ فهرست کسانی خانواده ما درتهران هستند. عمویت و زن و بچه

 شود که باید دار زده یا تیرباران شوند.می

تونه سر چنین کاری از تو می چطور»گوید: کند. پدرش این بار به فارسی میفرح گریه می
 «شه!بزنه؟ باورم نمی

 ای نداشتم. )به انگلیسی( من یک امریکایی هستم.فرح: )به فارسی( چاره
پدرِ فرح بر گفتمانِ ایدئولوژیکِ ضدّجمهوری اسالمی رایج در حکومتِ ایاالتِ متحده صحّه 

های متفاوت، آن را ه، به شیوهگذارد. گفتمانی که هر دو جناحِ عمدۀ سیاسی در ایاالت متحدمی
های امنیتی این که حکومت جمهوری اسالمی حکومتی خوفناک است و نهادکنند. اینترویج می

ای متضاد( همکاری با نهاد که )به گونهکنند درحالیدلیل( اعدام میحکومت مردم را )ظاهراً بی
گوید که حمله به طور روشن میبهشود )فرح امنیتی امریکایی برای جلوگیری از کشتار انجام می

اِی همکاری کند(. از سوی دیگر، از شخصیت نازنین بنیادی یآایاالتِ متحده او را واداشته تا با سی
شود لذا دیگر الزم نیست سابقة خانوادگی شخصیت فرح ای استفاده میبه شکل یک منبع نشانه

رسان، از زندگی خود ارائه های اطالعرسانه بیان شود، او تداومِ همان روایتی است که بنیادی در
تواند نتیجه بگیرد که فرح هم ای به ذهن بیننده، او میکرده است. با فراخوانی این منبع نشانه

 اش با نظام جدید مجبور به ترک ایران شده است نه مسائل مذهبی.دلیل مخالفت خانوادهبه
 

 . فرود )تغییر و تثبیت هویت(3

دانیم آباد( بوده ایم و میاِی در اسالمآیدِ کشته شدن سندی بکمن )رئیس پایگاه سی]پیشتر شاه   
که مرد جوانی به نام آیان از بمباران محل حضورِ تروریستی به نام هیثم حقانی زنده بیرون آمده و 

ی شدن افراد غیرنظامی، از طریق او در اینترنت منتشر شده است. کرفیلم مراسم، و ماجرای کشته
متیسون به پاکستان آمده و به دنبال یافتن عامالن قتل بکمن و همچنین پیدا کردن رابط اطالعاتی 

 اوست[
شویم که او گروهی مخفی تشکیل داده و فرح را هم از با ورود کری به خانة امن متوجه می

ل مشاهده امریکا برای کمک فراخوانده است. این نخستین بار است که فرح را در این فصل از سریا
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حجاب است. او باید در نقشِ یک خبرنگار رغم حضور یک مرد )مَکس(، بیبار، بهکنیم. فرح اینمی
خواهد که در صورت لزوم با او تماس فیزیکی هم برقرار کند. به آیان نزدیک شود و کری از او می

جا فراخوانده است. ه آناش، برای جلب اعتمادِ آیان بایدرواقع کری فرح را به علت ظاهر خاورمیانه
زند. آید و او با پدرش فارسی حرف میدر حین صحبت با کری، زنگ تلفن همراهِ فرح به صدا درمی

 های هویتی ایرانی فرح.گفتن، ارجاعی است به ریشهاین سخن
اکنون شاهدِ تحوّل ظاهر فرح هستیم. او حاال دیگر به حجابی که ساول حفظ آن را چندان 

است پایبند نیست. مضمونِ پدر، که یادآور خاستگاه و هویت غیرامریکایی اوست دضروری نمی
شود اما حاال دیگر پوشش فرح و کری تفاوت خاصی ندارند. او هم مانند کری در دوباره مطرح می

زند. لذا مرز آن ها به زبان انگلیسی حرف میکند و او هم با پاکستانیخیابان روسری به سر می
 رنگ شده است.دیگری که میان کری و فرح برقرار بود، کم /دوگانه خود 

شود که هیثم حقانی زنده است و مخفیگاهِ در نهایت این فرح است که با تعقیب آیان متوجه می
چنان که باید، انگیزد اما کری آنکند. این کار شجاعانه او تحسین پیتر کوئین را برمیاو را پیدا می

دارد در سراسر داستان به نمادی از  ری، که نقش اصلی سریال را به عهدهگیرد. کاو را جدّی نمی
 شناسد.مام میهن بدل شده است و او همچنان فرح را به عنوان یک امریکایی به رسمیت نمی

کنند. او ]در ادامة ماجرای این فصل، حقانی با تعدادی از افرادش به سفارت امریکا حمله می 
سوسان ایاالت متحده در خاورمیانه را به دست بیاورد. این فهرست در خواهد فهرست تمام جامی

اِی، قرار دارد که برای نظارت بر یک عملیات به پاکستان آمده آیاختیار الکهارت، رییسِ فعلیِ سی
است. پس از حملة حقانی و افرادش به سفارت، الکهارت، سفیر و تعدادی دیگر از مقامات سفارت 

 گیرند[ناه میدر یک اتاق امن پ
کند اند فرح را انتخاب میاِی که اسیر شدهآیحقانی که فهرست را پیدا نکرده در میان افراد سی

 کند.اطالعی میپرسد که فهرست در اختیار کیست. فرح اظهار بیو از او می
 «تو مسلمان هستی. درست است؟»حقانی: 

 بله. -

 ها کرده ای؟کنی؟ که چهد اینجا چه میداننات میکُشی مشغولی. خانوادهو به مسلمان -

 دانند. آنها می -

 گوید.گویی که فهرست را کجا پیدا کنم ... این مرد میبسیار خوب ... اگر تو به من نمی -
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وار یک امریکایی اصیل ـ مکان شویم که آن مردِ سفید پوست ـ با ظاهرِ نمونهدر ادامه متوجه می
کند ت. در واقع این صحنه به طور ضمنی برای این تأکید میمخفیگاه را به حقانی نشان داده اس

که فرح، هویت پیشینش را رها کرده و به فردی تبدیل شده که حتی حاضر است برای نجات 
ظاهر کشورش )ایاالت متحده( جان خود را نیز به خطر بیندازد، کاری که دیدیم یک امریکاییِ به

بیم که فرح در این فرایند تحوّل هویت به یک امریکایی یااصیل حاضر به انجامش نبود. لذا درمی
اصیل تبدیل شده و درواقع خصوصیات هویتی صحیح را به درستی پذیرفته و درونی کرده است. 

شود که هویت مسلمان امریکایی وگوی فرح با حقانی، معلوم میدر ضمن در خالل این گفت
 ست/ دیگری( دارد.)خودی( چه تفاوتی با مسلمان غیرامریکایی )تروری

رسند که الکهارت و سفیر و افراد دیگر در آن مخفی حقانی و افرادش به پشت درِ اتاق امنی می
خواهد که کنند. حقانی از آنها میشده اند و از طریق یک دوربین مداربسته بیرون اتاق را تماشا می

ها را به ضرب ، بالفاصله یکی از گروگانکنند. افرادِ حقانی به اشارۀ اودر را باز کنند. آنها امتناع می
کشد کند اما او فرد دیگری را هم میآورند. مارتا بوید )سفیر( با حقانی صحبت میگلوله از پا در می

گوید اگر فهرست جاسوسان ایاالت متحده را به او بدهند دیگر کسی را نخواهد کشت. مارتا و می
کند که کاری کشند. مارتا باز تکرار میها نفر سوم را هم میتواند این کار را بکند و آنگوید نمیمی

گذارد. مکس رود و چاقو را زیر گلوی او میاز او ساخته نیست. این بار خود حقانی به سراغِ فرح می
زند خواهد که او را به جای فرح بکشد. حقانی مکس را کنار میکه کنار فرح زانو زده از حقانی می

گوید خواهد صبر کند و میبرد. در این هنگام الکهارت فوراً از او میدوربین می و فرح را به دیدرس
گوید که با بیرون رفتنِ او همه آنها کند و میکه الساعه بیرون خواهد آمد. مارتا با او مخالفت می

های او اعتنا به عالوۀ افرادی که نامشان در فهرست است کشته خواند شد اما الکهارت به حرف
 شود.کند و خارج میینم

 
 کشد.دهد اما حقانی فرح را می. الکهارت برای نجات جان فرح کیف حاوی اسامی را تحویل می6 تصویر
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خواهد که فرح را دهد و از او میالکهارت پس از خروج، کیف حاوی اسامی را تحویل حقانی می
را مشاهده کنید(. در قابِ این  6کند )تصویر رها کند اما حقانی چاقو را در پهلوی فرح فرو می

صحنه، الکهارت که در کنارِ پرچم ایاالت متحده ایستاده است در سمت چپ قاب، در جایگاه عنصرِ 
معلوم )برای مخاطب غربی( قرار دارد. حقانی و الکهارت به وسیلة افراد حقانی محاصره ـ و 

ـ شدهقاب منطقی التِ متحده در محاصره افرادِ بیدهد که ایابندی نشان میاند. این نحوۀ قاببندی 
شناسانه میان خودی کنند. در اینجا تضادِ شرققرار دارد که حتی به همکیشان خود نیز رحم نمی

گیرد. این تضاد حتی در نحوۀ مانده و بدوی موردِ تأکید قرار میخواه با شرقیِ عقبمترقی و آزادی
شود. حقانی تنها امریکایی مسلمان رز بازنمایی میپوشش الکهارت و حقانی و افرادش به نحوی با

حاضر در صحنه را ـ که الکهارت حاضر شد برای نجاتش جان افراد امریکایی زیادی را به خطر 
اند و قتل فرح در فضایی ره کردهـسالح را محاصکُشد. حامیان حقانی الکهارت بیبیندازد ـ می

 اند.مانند بدویان لباس پوشیده شود کهنابرابر و از سوی افرادی انجام می
 

 شیرازی تغییر و تبدیل هویت فرح .1جدول

 

 عللِ تغییر هویت نمودهای رفتاری نمودهای ظاهری هویت

 

 ایرانی مسلمان

 
تقید به حفظِ حجاب 

رغم اسالمی)ایرانی( به
های ضمنی و اعتراض

 آشکار

 
هایی که از طریقِ عدم رهگیری پول

د و عدم یافتنِ انوشو شدهونزوئال شست
ارتباط بین عوامل ایرانی و این 

 هاشوییپول

 
های ساول برنسون در گفته

مورد دویست امریکاییِ 
اِی و آیشده در سیکشته

دست داشتن ایران در این 
 اتفاق

 

 مسلمان امریکایی

 
حفظ حجاب اسالمی در 

 مقابل نامحرم در خانه

 
کردنِ پدر در اصرار به انگلیسی صحبت

که او یک امریکایی است و گفتنِ این خانه
ای که به کشورش شده باید به خاطر حمله
 اِی همکاری کندآیبا سی

 
های کری که از او صحبت

خواهد به کشورش فکر می
ها و کند نه تروریست

 همکارانشان )حقانی و آیان(

 

 امریکایی مسلمان

 
عدم تقید به حفظ 
حجاب و نداشتن رابطه 

 با مرد نامحرم
 

 
عدم همکاری با حقانی برای یافتن اتاق 

یافتن او به فهرست امن جهت دسترسی
 نیروهای امریکایی

پاسخ مثبت در مقابلِ این پرسش 
 حقانی که آیا او مسلمان است

 
 هویت نهایی
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فرح، که چندی قبل واجد هویت امریکایی شده بود، اکنون به منزلتی دست یافته که رئیس 
ترین اطالعات امنیتی ایاالت متحده را به دست شود مهمجانش حاضر میاِی برای نجات آیسی

ها بسپارد. قاتل فرح یک مسلمان است و با این قتل، آخرین پیوند فرح با اسالم، در نظر تروریست
دادن نشانگان یک مسلمان )حجاب(، به سویِ شود. فرح پیش از این با از دستبیننده گسسته می

داند )و این که خود را مسلمان میرغم آندن حرکت کرده بود و اکنون، علیتر شهرچه امریکایی
تر به حقانی گفته بود( از جانب مسلمانان طرد و کشته شده است. تضاد اسالم و را پیش

بودن بدون گفته شدن، قابل درک است. پس رویکرد ایدئولوژیک روایت زندگی این امریکایی
کند که میان هویت ایرانی مسلمان و هویت امریکایی وجود ه میشخصیت، در نهایت به تنشی اشار

شود که با انواع دیگر اسالم تفاوت دارد. سیر ای ارائه میگونهدارد و تعریف مسلمان امریکایی به
طور خالصه بیان به 1تحول هویت فرح شیرازی و علل ارائه شده برای تغییرات را در جدول 

 ایم.کرده
شدگان نگاه کشته اند و به جنازهها نشستهبینیم که روی پلهری را میدر انتها مکس و ک

ای است آید که سرش بیرون از پارچهخصوص جنازۀ فرح به چشم میکنند. در این صحنه بهمی
آشکار با اصرار  را مشاهده کنید(. این اتفاق در تضادّ 7اند )تصویر ها انداختهکه رویِ همه جنازه

کند. چیزی که در اولین دیدارمان با او، وجه شاخص داشتنِ پوششِ اسالمی عمل میاولیة فرح بر 
 های خیره و حتی اعتراض علنی ساول، به حفظ آن اصرار داشت.رغم نگاهشخصیتش بود و به

 
 ها، سر فرح از زیر روانداز بیرون است.. برخالفِ سایرِ جنازه7 تصویر
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 گیری. بحث و نتیجه5
نخستین سریالی است که در ابعاد گسترده به موقعیت جغرافیایی ایران اشاره و از  سریال میهن،

توانند، کنند و می، فارسی صحبت میو درستی کند که به روشنیاستفاده می هایی ایرانیشخصیت
های ایرانی این سریال، ترین شخصیتطورِ ظاهری، هویتِ ایرانی را بازنمایی کنند. از مهمحداقل به

شود که در روزخور معرفی مینرخبهدی به نام جوادی است که به شکل یک مأمور اطالعاتی نانفر
کرده و اکنون های امنیتی رژیم وقت ایران همکاری میدوران پیش از انقالب اسالمی با سازمان

ازد پردها به همکاری میهای باالی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با امریکاییضمن نفوذ در رده
های مختلف این سریال مالحظه های سپاه را لو ندهند. در قسمتاش از حسابشوییتا ماجرای پول

های القاعده و وابستگانشان در ایران اقامت دارند و این حکومت ایران است کنیم که تروریستمی
دی به نام القاعده موجوای ازپیشکند. به این شکل از منبعِ نشانهکه امنیتِ این نیروها را تأمین می

شود و به این ـ که در ذهن امریکایی، ارتباط مشخصی با حادثة یازده سپتامبر دارد ـ استفاده می
 گردد.ترتیب، ایران هم به این منبع ملحق می
های غیرخودی )و اهریمنی( ایرانی )که جوادی شمایلِ در سریال میهن، در کنار هویت

ای شود. این شخصیت، در میانة دوگانهرازی نیز معرفی میوارشان است(، شخصیت فرح شینمونه
کند که ادوارد سعید به تفصیل در مورد آن سخن گفته بود. هویت فرح شیرازی، از ابتدا حرکت می

های دهد که زمینههای یک زن مسلمانِ ایرانی است اما از همان ابتدا نشان میدارای مشخصه
رد. در مدّت حضور این شخصیت در سریالِ میهن، سیرِ تطوّرِ تبدیل و تغییر هویت در او وجود دا
کنیم. ای روشن مشاهده میگونهبالغت، به های بصری و فنّهویت او را، با استفاده از نمادپردازی

ای عنوان کسانی که ابزارهای قدرتمند ساخت یک منبع نشانهکه اشاره کردیم، سازندگان، بهچنان
های پیشین که در شخصیت بازیگر این نقش )نازنین بنیادی( ا استفاده از پتانسلرا در اختیار دارند، ب

ای از هویت مطلوب برای زن ایرانی مهاجر وجود داشته است، فرح را به شکل منبعی نشانه
 (.دهدطور موجز نشان میسیر تطوّر هویت فرح شیرازی را به 1سازند )نمودار برمی
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وگو با پدرش، گذارد و خود نیز، در گفتتِ پیشینش را یک به یک کنار میفرح عناصرِ برسازندۀ هوی

داند. این ها خود را یک امریکایی میرغم داشتن آن ظواهر و زمینهکند که بهبه تأکید بیان می

رود که در قسمت نهایی حضور این شخصیت در سریال، دو مسلمان تغییر هویت تا به آنجا پیش می

ای متضاد در برابرِ هم قرار می گیرند. ایدۀ ادوارد رح شیرازی( به صورت دوگانه)هیثم حقانی و ف

شود که در ظواهر امر، هر دو دیگری به حساب بار در قالب دوشخصیتی بازتعریف میسعید این

کند اما هویت نویافته را ترجیح آیند. فرح، در برابرِ پرسشِ حقانی، مسلمانی خود را انکار نمیمی

شده تبدیل شده گاه الکهارت را لو بدهد. او به یک دیگری خودیشود مخفیو حاضر نمی دهدمی

شود در راهِ حفظ میهن از جانش بگذرد. الکهارت، که به طور استعاری حکومت است که حاضر می

ترین اطالعات سِرّی کشورش را برای نجات کند مهمکند، قبول میایاالتِ متحده را بازنمایی می

تواند این ماند و بیننده میپاسخ نمیفشانی در راه میهن جدید بیرح فاش کند. پس، آن جانجان ف

اند، بسط اقدام نمادین را به تمام حکومت ایاالت متحده و تمام مهاجرانی که واقعاً امریکایی شده

ریِ دهد که در دوگانة خود / دیگدهد. میهن، به عنوان یک نمونه مناسب، به بیننده نشان می

معاصر نباید به دنبال نقاطِ افتراق ظاهری گشت بلکه، در جامعة مهاجرپذیر و چندملیتی امریکایی، 

وضعیتِ »شوند. این بازتعریف، هم برای بسط اندیشة خود / دیگری در مقامِ عمل بازتعریف می

 آید.ه میمناسب است و هم به کار حفظ ظاهر مداراگری و تساهل در جامعة ایاالت متحد« استثنائی

 شده مسلمان / ایرانی غیرامریکایی و امریکاییهای روایت. چارچوب معنایی هویت2جدول 

  

                          مقوله
 شخصیت
 

 هیثم حقانی مجید جوادی فرح شیرازی

 مذکر     مذکر     مونث جنسیت

 ظاهر )چهره/پوشش(
 شرقی
 حجاب()با حجاب/بی

 شرقی    
 )کت و شلوار(

 شرقی     
 )لباس سنتی پاکستان(

 مرگ در راه نجات میهن پرستیهای میهننشانه
 خیانت به میهن

 هادر همه دوره

تعصب اسالمی 
کورکورانه و 

 پرستانهغیرمیهن
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ای از تمام شود و حقانی هم )که استعارهفرح از یک دیگریِ سابق به یک خودی تبدیل می
 ایاالت متحده ـ است(، درواقع همین هویت تازۀ او را نابود های مخالفِ آزادی ـ مخالفِتروریست

 که ساول برنسون اشاره کرده بود(.سر را )چنانبهکند نه آن هویت ایرانی مسلمان روسریمی
ای دیگر، هم در شده در متونِ رسانههای ایرانی مهاجر بازنماییفرح در کنار دیگر شخصیت   
ای ایرانی مهاجر کند و هم به جزئی از منبع نشانهان( مشارکت میبخشی به دشمنی تازه )ایرهویت

تواند در متون دیگر مورد ارجاع قرار گیرد. در کنار شود که بعداً میشدۀ مسلمان تبدیل میامریکایی
شوند: مجید جوادی مأمور امنیتی رژیم او دو هویت ایرانی و مسلمان غالب نیز به بیننده عرضه می

شود که صرفاً در جهت هیچ پیوندی به ملیت و آیین به تصویر کشیده میایران، بیسابق و فعلی 
آید کند و هیثم حقانی نیز چونان یک شرقیِ بدوی به نمایش درمیپیشبرد منافع خویش تالش می

شدن، حتی برای یک کنیم که امریکاییها مشغول است. مالحظه میکه همچنان به سالخی انسان
هویت شده، زن همچنان موجودی بیاست اما در ساختار ایرانی / اسالمی بازنماییپذیر زن امکان

طور مفصل ابعادش را شود. از سوی دیگر، میان آن هویت بدوی )که ادوارد سعید بهمحسوب می
ای شود( هیچ نقطة میانیشرح داده است( و هویت مترقی امریکایی )که فرح موفق به کسب آن می

سازی مورد اشارۀ سعید و هفکرانش، در یا هویت جایگزینی وجود ندارد؛ لذا دوگانهبرا وقوف دائمی 
ای شود. فرح، در ظاهر دارای همان هویتِ آمیختهها، تکرار میقالبی تازه، تحت لوای تکثّر بازنمایی

گوید. هویتی که به عنصر مکانی محلّ زیست وابسته نیست اما بابا از آن سخن میاست که هومی
گیرد بودنش در قسمت آخر، مورد بازنمایی قرار مین بُعد ظاهری، که با تأکید مجدّد او بر مسلمانای

شود. هویتِ های مسلمانِ دیگر، دچار امتناع شده و امکانِ ذهنیِ آن نیز رد میبا کُنش شخصیت
صیتش آید؛ کسی که ابعاد منفی شخیکسره منفیِ حقانی، در لباسی غربی به هیأت جوادی در می

 بیش از حقانی مورد تأکید سازندگان 
، 2سریال واقع شده است و جز در پوشش، نسبتی با هویتِ مطلوب امریکایی ندارد )در جدول 

 طور خالصه ارائه شده اند(.شده به/ ایرانی / امریکاییِ روایت های مسلمانچارچوب معنایی هویت
مان سیاسی ایاالت متحده در دوران پس که در بخش بیان مسأله ذکر شد، تغییرات گفتچنان

های امریکایی بروز ایِ تولیدشده توسط بنگاهاز یازده سپتامبر به نحو روشنی در انواعِ متون رسانه
اند و هم حاصلِ درخواستِ یافته است. این بروز و ظهورها هم از تمایلِ خود سازندگان نشأت گرفته

ای سوی حکومت بوده اند. در این میان، فعالیت رسانه همراهی ـ در وضعیت استثنائیِ موجود ـ از
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شناسی اجتماعی نام چیزی که در نشانه ساختنبرای ای های رسانهمداوم و استفاده از انواع پلتفرم
 را بر آن گذاشته اند موضوعی حائز اهمیت است.« ایمنبع نشانه»

آید. یها به وجود مساخت نشانهای با بکارگیری ابزارهای مادّی که گفتیم، منبع نشانهچنان
تر را فراهم ای قویهای بیشتر، امکان ساخت منابع نشانهرف هزینهبنابراین، طبیعی است که ص

شده و حتی سودآوری به های صرفتوانند در ادامه برای بازگرداندن سرمایهکند. این منابع میمی
که کنند )چنانای تغذیه میی مختلف رسانهای قدرتمند که از بسترهاکار گرفته شوند. منابع نشانه

آید( در نهایت، و در روایت زندگیِ واقعی نازنین بنیادی به کار ساخت شخصیت فرح شیرازی می
شوند. این منابع ای، برای نیل به معنای مطلوب، به ذهنِ مخاطبان فراخوانده میوقتِ لزوم، با اشاره

 لولش نیازی به تأملِ فراوان ندارد.کنند که بازشناسی مدچونان دالی عمل می
های اخیر در هویت متمایز ایرانی، در سال همچنان که در این مقاله اشاره کردیم، بازنمایی

تبارها کنندۀ امریکایی، مورد توجه جدی قرار گرفته است. ایرانیای خبری و سرگرمانواع متون رسانه
خود حضور پیدا  جلو با بُروزهای هویتی خاص هب تخیلی چون رفتنـ هایی علمی حتی در سریال

 های عمده علیهشوند که در توطئهکنند و اغلب، به شکل عناصری قدرتمند بازنمایی میمی
جایگزین )و  ای، هویترسانه متحده نقش دارند. در این برساخت ایاالت قهرمانان داستان یا خود

ار حفظ عناصر چندفرهنگی در ی که هم به کشود. هویتخودی( نیز معرفی و حدود آن تعیین می
این آید و هم معرف چارچوب هویتی مطلوب برای جمعیتی است که در جامعة امریکایی می ظاهر

 شود.حاشیه رانده میدیگری، به ناخواه، در قامتدوران، خواه
رشد،  های محلّی بهضمن تشویق تفاوت»داری به نقل از استوارت هال اشاره کردیم که سرمایه

 توان مالحظه کرد تشویق به تکثیرکه در این پژوهش به روشنی میاما چنان« نمایدآنها را محو می
ایِ گیرد. یک ایرانی مسلمان با ظاهرِ خاورمیانهها تنها وجه ظاهری تفاوت را در برمیتفاوت

شود. تفاوت یابد که در مهمترین نهاد امنیتی ایاالت متحده مشغول به کار آشکارش امکان می
های ظاهری او از سوی قهرمانان داستان )مثل ساول برنسون و پیتر کوئین( و همچنین شخصیت

 هبگیرد تا برای بیننده معلوم شود نژادها و مذامنفی )مثل حقانی و جوادی( مورد تأکید قرار می
صر اصلی و مهم داری نفوذ کنند اما در نهایت، عنتوانند در ساختار قدرت سرمایهمتفاوت نیز می
تبار را در ساختار ایاالت متحده ادغام کند جانفشانی در راه تواند یک مسلمانِ ایرانیهویتی که می

 اش است.های قبلیاین کشور و رها کردن تمام بستگی
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اجتماعی  موجود که برساختة تعامالت ز پیشگرایی اجتماعی، هویت، نه امری ااز منظر برساخت
بر تعامالت اجتماعی دارند و الگوهای هویتی ارائه شده از ها تأثیری اساسی هاست. امروزه رسان

تواند آید و هم میای میهای حاشیهسوی آنها هم به کارِ تعدیل احساس طرد و رَد موجود در گروه
 های ظاهری، در هویت مطلوب نهادهای قدرت ادغام نماید.هویت آنها را، با حفظ تفاوت
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